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Dato: 
09.08.2022 

Agenda: 

Styremøte Trim og Friidrett 

Møteleder: 

Alf Våland 

Referent: 
Alf Våland 

Tid: 
20.00 – 21.00 

Sted: 
Møterom 2 etg, JSA 

Medvirkende: 
Lisa Anett Håland, Karoline Fuglestad, Therese Magrethe 

Iversen, Jostein Bratland, og Alf Våland 

Fraværende: 
Ola Tjensvoll 

 

Saksliste 

0/2022 - Godkjenning av innkalling og referat.  

Ok 

 

1/2022 Varhaugmilå 2022 

Evaluering av årets Varhaugmilå 09.08.22: 

Gjennomgang av inntekter, fornøyd med resultatet. 

Må bestille flere startnummer og lagre disse til neste år. 

Må huske pokaler til klassevinner til neste år, lage til en «seremoni» 

Ha litt større plass mellom pokaler og drikke stasjoner, eller avskilt. 

Syklist i front og bak bør med ha neste år. 

Utdeling av startnummer, litt trangt denne gangen. 

Vurdere frukt etter målgang?  

 

2/2022 Løpebane/hare 

10.08 skal være dagen for fiksing av lysharen, we trust! 

 

3/2022 Barnetilbud - Prøveprosjekt 

Tirsdager kl. 17.00, det legges ut info på facebook.  – Karoline/ Lisa Anett 

09.08.22: Her har vi vært ca 5-8 stk hver trening, litt varierende personer slik det har flere innom. Vi har 

hatt deltakere både fra Vigrestad og Nærbø har også vært innom. Samt det har vært både gutter og 

jenter. Vi har kjørt mest jogging, litt styrkeøvelser, diverse leker, løp i Grødelandskogen og 

gjennomløpning av Varhaugmilå. Vi har hatt sommerfri, starter opp igjen etter ferien og prøver å holde 

på frem til høstferien. 



 

 

MØTEREFERAT 

 

 

2

 

 

Søke om midler, aktivitetspakker – Karoline 

09.08.2022: Karoline har vært i dialog og her får vi nok til en pakke så lenge vi arrangere et tilbud. 

Søke om midler på Lyse spirer - Alf 

09.08.2022: Her fikk vi ikke tildelt midler denne gang, men søker til neste gang. 

 

4/2022 Friidrettsdag for unger 

Vi finner en dag og opplegg til neste møte. 

 

5/2022 Nytt løp 

Grødelandskogen Rundt- 1runde og 3 runder + mini rundt vannet. 

1- 6 år –  6år – oppover – 12år og oppover  

Søndag 23 oktober. 

Få til grilling – Alf snakker med JC. 

 

6/2022 Bekledning/drakt 

Bestiller 15 stk. 

 

 

 

Faste punkter: 

 Årshjul: 
 Økonomi: 

 Gjennomgang av referat fra hovedstyret: 

 Dugnad: 

 Erfaringslogg  

 Eventuelt: Neste møte 13 september kl 20.00 

 

 

Sign. Referent:  Alf Våland 


